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MACHINALE HOUTBEWERKER | FULLTIME

Bij Fema Kozijnen | Deuren gaan we alleen voor het allerbeste. En daarom hebben wij de modernste en efficiëntste 
machines in huis voor de productie van kozijnen, ramen en deuren in alle soorten en maten. Met ons vakkundige 
team zorgen we elke dag weer voor de meest hoogwaardige producten voor onze klanten. En daar zijn we trots op!

PAST ONDERSTAANDE OMSCHRIJVING BIJ JOU? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

   Ik hou van hout(bewerking) 
   Ik vind het vet om met de nieuwste machines te werken
   Ik ben op zoek naar een roulerende en veelzijdige baan
   Ik ben een pietje-precies
   Ik ben een echte vakman die voor kwaliteit gaat
   Ik heb kennis van CNC bewerkingscentra (voorkeur Conturex)
   Ik heb een afgeronde MBO 3/B of MTS opleiding
   Ik ben in het bezit van een VCA-certificaat
   5/6 jaar ervaring in een timmerfabriek en met aansturing van CNC machines

Als Machinale Houtbewerker ga je aan de slag met kozijntekeningen van het Groeneveld Automatiserings Systeem.

De functie bestaat uit o.a. de volgende taken::  

   Voorbereiding productie na ontvangst van de werktekeningen
   Afkorten, schaven, frezen en bewerken van de diverse houtsoorten
   Bedienen en onderhouden van CNC-machines
   Programmeren van maatwerkprogramma’s op CNC-machines
   Afmonteren van kozijnen, ramen en deuren

HOE WERKEN WIJ SAMEN?

Fema Kozijnen | Deuren B.V.  is een familiebedrijf. Als je bij ons komt werken, word je onderdeel van onze familie van 
bedreven medewerkers bij wie ‘goed’ altijd een beetje beter kan. 

Onze enthousiaste medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze klanten van de beste 
hoogwaardige producten worden voorzien. Wij vinden persoonlijke en duurzame relaties met zowel onze 
medewerkers als onze klanten belangrijk. Daarom zetten we onze goede service ook na aankoop voort. 

Je kunt bij ons rekenen op een gezellige werksfeer, een prima arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO en interessante 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Want wij geloven dat we alleen met tevreden medewerkers ook tevreden klanten 
krijgen. Zo halen we het beste uit elkaar! 

Wij gaan voor flexibiliteit en betrouwbaarheid. Kom jij ons daarbij helpen? 
Stuur je CV en motivatie naar: info@femakozijnendeuren.nl !
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